
 

 

Supervízor parkoviska 

 

 

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) hľadá vhodného kandidáta na pozíciu 

ʺSupervízor parkoviskaʺ. 

 

Informácie o pracovnej pozícii: 

 Miesto výkonu práce: Bratislava 

 Termín nástupu: ASAP 

 Druh pracovného pomeru: TPP 

 Plat: od 950 € / mes. brutto (výška nástupnej mzdy bude dohodnutá s ohľadom na 

skúsenosti a zručnosti konkrétneho uchádzača) + výkonnostný bonus po skúšobnej dobe 

 

Supervízor parkoviska zodpovedá za plynulý, bezproblémový chod parkoviska a koordináciu 

operátorov parkoviska. Medzi typické činnosti patria: 

 Zabezpečenie plynulej prevádzky parkoviska (24/7), zostavovanie rozdeľovania 

a spravovania dochádzky operátorom parkoviska, koordinácia a vedenie pracovníkov 

parkoviska. 

 Denná kontrola chodu parkoviska, kontrola fungovania systému a vedenie dokumentácie 

porúch spojených so systémom Abacus. 

 Základná technická údržba parkovacieho systému a jeho súčasti podľa pokynov a zaškolenia 

výrobcu systému. 

 Komunikácia so spoločnosťou zabezpečujúcou servis parkovacieho systému (objednávanie 

materiálov – parkovacích lístkov/pások, informácie o vzniknutých závadách a pod.). 

 Kontrola parkoviska za účelom identifikácie objektov, ktoré bránia plynulosti prevádzky. 

 Prijímanie a kontrola stavu hotovosti zozbieranej operátormi počas zmien z automatických 

pokladní, uskladnenie hotovosti v trezore až do doby jej doručenia na hlavnú pokladňu 

spoločnosti, archivácia záznamov o manipulácii s hotovosťou, kontrola a dopĺňanie stavu 

zásobníkov hotovosti v automatických pokladniach. 

 Hmotná zodpovednosť za tržby spojené s parkovaním, uskladňovanie a odovzdávanie tržieb 

do pokladne spoločnosti, vykonávanie pravidelných inventúr pokladní. 

 Mesačná príprava výkazov z parkovacieho systému, zmenová správa, pokladničný denník, 

objem vkladov do hlavnej pokladne, zostatky v pokladni, trezore, mincí pre dopĺňanie 

automatických pokladní. 

 Vykonávanie ďalších činností dohodnutých na základe pokynov priameho nadriadeného. 

 

 

 



 

Vhodný kandidát spĺňa nasledovné požiadavky: 

 Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou 

 Vodičský preukaz skupiny B výhodou 

 Zodpovednosť a spoľahlivosť 

 Bezúhonnosť 

 

V prípade záujmu prosím zašlite Váš životopis v slovenskom jazyku e-mailom na adresu 

kariera@bts.aero  a do predmetu uveďte „Operátor parkoviskaʺ. Do samotného e-mailu uveďte 

prosím aj nižšie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov. Váš životopis starostlivo posúdime. 

Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého 

kandidáta osobne. Kontaktovať preto budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí najviac spĺňajú 

požadované kritériá. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na prípadnú spoluprácu. 

 

„V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich 

osobných údajov prevádzkovateľom Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) uvedených 

v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som 

poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.bts.aero 

v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie 

vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať 

k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, inak súhlas 

zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané 

pre štatistické účely.“ 
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